
Dijous, 27 d'agost de 2020  
 

Tornen a repuntar els casos de coronavirus al municipi. No baixem 
la guàrdia.  

Notícies - Dijous, 27 d'agost de 2020  

 

A més de l’atenció habitual (telefònica, en consulta o a domicili), durant el mes d’agost el 

Consultori local ha realitzat un total de 56 proves de detecció de COVID-19 (prova PCR, a 

nas-faringe). Les proves s’han realitzat perquè els pacients tenien símptomes sospitosos o per 

estudi de contactes (la majoria). 

Més informació  

Inici de les obres de reparació del paviment de la Rambla del 
Castell  
Notícies - Dijous, 27 d'agost de 2020  

 

A partir del dimarts 1 de setembre, s'inicien les obres de reparació del paviment de la Rambla 

del Castell per tal d'eliminar el sot que hi ha actualment a la calçada. 

Més informació  

Conferència institucional a càrrec de Joan Manuel Tresseras  



Notícies - Dijous, 27 d'agost de 2020  

 

El diumenge 6 de setembre, a 2/4 de 7 de la tarda, a la sala de plens de l’Ajuntament es farà 

la conferència virtual a càrrec de Joan Manuel Tresseras, exconseller de Cultura i Mitjans de 

Comunicació de la Generalitat de Catalunya entre el 2006 i el 2010. Des del 2016 president 

de la Fundació IRLA, vinculada a ERC. 

Més informació  

Convocatòria d’ajuts per a activitats esportives extraescolars 2020-
2021  
Notícies - Dijous, 27 d'agost de 2020  

 

S’obre la convocatòria d’ajuts per a activitats esportives extraescolars, que tenen per finalitat 

cobrir les despeses d’activitats esportives que es duguin a terme per a  infants de 3 a 16 anys, 

fora de l’horari escolar i pel curs 2020-2021, a les famílies que es trobin en situació de 

necessitat econòmica i social del municipi. El termini finalitza el 30 de setembre de 2020. 

Més informació  

Aprèn a patinar i diverteix-te  

Notícies - Dimecres, 26 d'agost de 2020  



 

Vols aprendre a patinar? Doncs el club de patinatge artístic de Sant Julià de Vilatorta t'ho 

posa fàcil. Els patinadors/es a partir de 4 anys podeu fer una prova gratuïta durant un mes al 

pavelló esportiu municipal de Sant Julià de Vilatorta els dilluns i divendres de les 17.30 a les 

19 h. Cal portar roba esportiva i patins de quatre rodes. Per més informació: 

cpasantjuliadevilatorta@gmail.com o al 679 578 573- tardes (Judit). 

Més informació  

Comença el càsting per participar a la nova campanya del Carnet 
Jove  
Notícies - Dimarts, 25 d'agost de 2020  

 

L'agència de publicitat Caldas Naya ha obert un càsting per tal que els titulars del Carnet 

Jove sigueu els protagonistes de la campanya publicitària del carnet per l'any 2021. El 

termini finalitza el 14 de setembre i hi poden participar titulars del Carnet Jove d’entre 12 i 

31 anys. No es requereix cap habilitat ni característica especial, només actuar amb naturalitat 

i ganes de participar-hi. 

Més informació  

Mor Pere Verdaguer, l’últim campaner de Vilalleons  

Notícies - Dilluns, 24 d'agost de 2020  



 

El dissabte passat 22 d’agost ens va deixar en Pere Verdaguer, de cal Campaner de 

Vilalleons. Va néixer a Vilalleons i hi ha viscut fins als seus últims dies. En Pere sempre 

s'havia encarregat de fer els tocs de campanes de l'església de Vilalleons i d'ajudar a la 

parròquia. Tocava cada diumenge a missa, avisant des del campanar de Vilalleons a totes les 

cases de pagès de l'entorn. Per altra banda, durant molt de temps en Pere va ajudar a mantenir 

net Vilalleons. L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta lamenta molt la seva pèrdua. 

Recuperem una de les darreres gravacions d’en Pere tocant les campanes, realitzada per 

en Xevi Pona l’any 2013. 

Més informació  

S'inicien les obres de l'itinerari de vianants i ciclistes a la BV-5202  

Notícies - Divendres, 21 d'agost de 2020  

 

Aquest setmana s'han iniciat les obres de l'itinerari de vianants i ciclistes a la BV-5202. Les 

obres tindran una durada prevista de set mesos a partir de la signatura de l'acta de 

comprovació del replanteig de l'obra. 

Més informació  

Continua oberta la convocatòria de dos ajuts per a l'emprenedoria  

Notícies - Divendres, 21 d'agost de 2020  



 

Recordeu que s'han convocat dos ajuts per a l’allotjament de persones emprenedores o 

empreses noves a un espai de coworking. Les sol·licituds es podran presentar fins el 21 de 

setembre, aquest inclòs. 

Més informació  

Convocatòria de ple extraordinari  

Agenda - Dilluns, 31 d'agost de 2020  

 

Convocada sessió plenària extraordinària el dilluns 31 d'agost de 2020 a les 7 de la tarda a la 

Sala de Plens de l'Ajuntament. 

Més informació  

 

 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta  
Plaça del Marquès de la Quadra, 1 
08504 Sant Julià de Vilatorta 
Tel. 93 812 21 79 
Fax. 93 812 20 63 

Amb la 
col·laboració de:  

 



NIF. P0821800J 

Segueix el teu Ajuntament a Twitter: @aj_SJV  
i a Facebook: https://www.facebook.com/www.vilatorta.cat/?ref=hl 
 
Has trobat interessant aquest butlletí? Reenvia aquest correu electrònic 
a amics i coneguts. Si volen rebre l'Infovilatorta.cat només han 
d'apuntar-se a www.infovilatorta.cat. 
 
Saps d'algú que s'ha subscrit a Infovilatorta.cat i no rep els missatges? 
Digue-li que el més probable és que el seu ordinador deixi el missatge 
a la carpeta Correu brossa del gestor de correu! Podeu comprovar les 
vostres dades, modificar-les o donar-vos de baixa d'aquest butlletí si 
entreu a www.infovilatorta.cat, a l'apartat Accés d'usuari, i introduïu el 
vostre correu electrònic i la vostra contrasenya. Per qualsevol dubte 
podeu enviar un correu electrònic a sjv.info@vilatorta.cat 
 
Infovilatorta.cat, DL B. 32186-2012. Butlletí electrònic editat per 
l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.  

 

 


